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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 یازدهم مناجات

 مناجات نیازمندان

را  ام ینواییبای خدا شکستگی مرا چیزی التیام نبخشد جز لطف و عطوفتت و فقر و 

 و دلهره و هراسم را تسکین نبخشد جز امانت و تا و نیکی جز توّجه نکند نیاز یب

به آرزویم نرساند جز فضل و  و ات ییفرمانرواذلت و خواریم را به عزت بدل نکند جز 

اندوه و  جز تو وحاجتم را روا نسازد  و نیازم را برطرف نسازد جز بخششت و کرمت

 ام ینهسسوز  و تا مهربانی دردهایم را رفع نکند جز و گرفتاریم را نگشاید جز رحمتت

سوز و گدازم را خاموش نکند جز لقایت و اشتیاقم  ی شعله و را خنک نکند جز وصالت

را آرامش نبخشد جز  قراریم یب ات و جلوهسیراب نکند جز نظر به  یزیتو چ یسو   بهرا 

رحمتت و دردم  یمجز نسافسوس و حرستم را زایل نکند  و نزدیک شدن به تو و قربت

را بهبود نبخشد جز  زخمم اندوهم را نزداید جز قرب تو، طبابتت و جزرا درمان نکند 

را برطرف  ام ینهسجز گذشت تو و وسواس  سازد ی�را پاک  زنگار قلبم چشم پوشی تو،

 .فرمان تو و امر نکند جز

باالترین خواست  یا و نیازمندان، ییمقصود نهاای  و نهایت آرزوی آرزومندان یا

ای رسپرست شایستگان و ای  و ای برترین میل و رغبت راغبان و درخواست کنندگان

ای گنج  و بینوایان ی یرهذخای  و دعای درماندگان ی کنندهامان خائفان و ای اجابت 

ای  و فقرا و مسکینان یها حاجتی  و ای برآورنده دادخواهان یادرسفرای  و بیچارگان

توست خضوع من و از توست  یابر  مهربانان، ینتر مهربان یا و کری�ن، ترین یمکر

که از نسیم رضوانت نصیبم  خواهم یماز تو  و به درگاه توست ترضع و زاریم ،ساال

هم اکنون من به در  و من منت نهادی ادامه دهی را که بر ییها نعمتگردانی و 

 ی یرهدستگو به  ام درآمدهدر معرض نسیم الطافت  و ام یستادهاکرمت  ی خانه

زبانی خوارت را که دارای  ی بندهرحم کن  خداوندا ،ام یختهدرآومستحکم و مطمنئ 
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یر ز و فراوانت منت گذار، یها با بخششو بر او  باشد یماندک  یو عملو گنگ  لکنأ 

 .مهربانان ینتر مهربانای  ،ای زیبا ،بلندت پناهش ده ای کریم ی سایه

 اللهم عجل لولیک الفرج

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com

	65-sahife-monajat11

